
سس ما ومنها ننا بوحي، لي لل أحيا سأ سس شععيء عععن والسل م الصل ة عليه النبي لي
ججيب ول لل لي جز سن سحي عليه في ليجيب الو ثث ف يي بحعدي صصععي ة مثعل نبعو بعن يعلععى جق

سر م كان الذي أميي ة ممب ق وهو بالعمر ة أح سع للوق مت سخ سل بال الله صلى النبي فسأ
صنه ذلك عن وسلم عليه سبه لم ولك سء ه حتى يج سأل وأحيانا الوحي، جا عععن ليس

جزل ثم الشيء صنه على الوحي به ين لغه قرآن الله كل م أ مل سب الله صلى للنبي في
هنععا بععه  والمععراد)) إليننك أوحينننا  الذي((يقععول:  طيععب وسععلم، عليه

لقرآن نعا ال جله: (من بدليل قط صن الكتاب)؛ قو جمن) بيانيي ة ل مين ( سب فععي البها م لت
سسم صن الموصول ا سم (الذي) ل سهععا م فيه الموصول اس جمععن) جععاءت فععإذا إب )
صيي ة، فهي الموصول اسم بعد بعد ه جن جي سب الكتاب مم ن إليك أوحينا الذي((  ت

لتوب بمعنى كتاب " وهو )) القرآن صن مك سعال) تأتي الصيغي ة هذ ه ل جف كثيرا (
لتهععا مفعععول، بمعنععى سل سراس وأمث سنععاء جغعع سراش جب لروس بمعنععى جفعع جنععي مغعع سب سم و

لروش فععي مكتععوب شععيء؟ أي فععي مكتوب مكتوب، بمعنى فالكتاب ومف
بب المحفوظ اللوح لتو إنها  كل(( الملكئكععي ة بأيععدي الععتي الصععحف في مك

* مرفوعننة مكرمننة صننحف * فنني ذكننره شنناء * فمنن ن تننذكرة
مم سفرة * بأيدي مطهرة لتععوب)) بننررة * كننرا جحف فععي  مك المصععا

نذا بأيدينا، التي الصععحف المحفععوظ، أوجععه: اللععوح ثلثي ة على مكتوب هو إ
)) (هععو) الحننق هوقععال: ((  بأيععدينا، التي الصحف الملكئكي ة، بأيدي التي

سصل ضمير سحى (الذي) فعالذي و(الحب ق) خبر ف له أو جله إلععى اللعع صععلى رسععو
يب ق هو وسلم عليه الله سد الح صكعع له أ سدين: ضععمير مؤكععد؟ بكععم ذلععك اللعع مكعع بمؤ

سصل الحععب ق)، هععو الكتععاب من إليك أوحينا (الذي الجملي ة ركني وتعريف الف
لله: (الحب ق) يعني نقا الثابت الشيء وقو نل الخبار في صد الحكا م، في وعد

سدل كلها القرآن فأحكا م لر ه ع للها وأخبا بق ك سد جذب فيها ليس جص جمععن بععوجه سكعع
سور أحكععامه فععي وليععس الوجععو ه، صنععك الوجععو ه، جمععن بععوجه سجعع صملت إذا ل تععأ
سمه صته أحكا قب ق ذي كل أعطى قد وجد صقه؛ ح نل كان فلهذا ح الحكععا م، فععي عد

ست وإذا سل سر ه تأم صتها أخبا نقا كلها وجد وقععد الخبععار، فععي الصععدق هو وهذا صد
ممك ت((تعالى:  الله قال ةة  وت ببك كلم ققا ر قل صد لل ل وعد مت ه مبد لكلما

.)) العليم السميع وهو
وأقنناموا اللنن ه كتنناب يتلننون الذي ن  إن((وتعععالى:  تبععارك اللععه قال

ررا رزقناهم مما وأنفقوا الصلة لنن ن تجننارة يرجننون وعلنية س
سذنا)) تبور فيها؟ المناقشي ة  أخ
ققا((  بد لص يي ه بي ن لما ةم لد لله ))، ي نقا قو مد سص سيه بين لما لم سد المؤلععف: " قال ي

سمه صد نقا " يعني الكتب من تق سما مصد صدمه جل صن الكتععب، جمن تق الععتي الكتععب ل
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سته سق سيه، بين تكون سب سد لكععون الرجععل إلى ترى أل ي سبب ق قععد فهععو أمامععك ي سسعع
صن يي، بين الرجل وتقول: إ سد سما يقال وربما ي جء اليدين بين جل سبل للشي سق ست المس

صنه نضا أمامك ل ومنا أينديهم بين ن منا  يعلم((تعععالى:  قععوله في كما أي
لفهم سلهم  أي)) خل سيهم، مستقب جض نقا وما لي ة بين لما وقوله: (مصد صي جف يديه) كي
جب التصديب ق له جمن السابقي ة للكت صنععه وجهين: الوج سقها الول: أ صد ست أي صعع أثبعع

سقي ة، أنها جد لن صا لت فالقرآ جب صحي ة يث سرا ة جص ججيل التو صزبور والن مععن ذلععك وغير وال
مين الكتب سب صنها وي سدق، أ ققا الععوجه كذلك جص لن يععديه بيععن لمععا الثععاني: مصععد
سب ست السابقي ة الكت سر لله به أخب لن فنزو نقا يكو بق فهو لها تصدي مد بيععن لمععا مصعع

صنععه الول وجهين: الععوجه جمن يديه صدق أ سقه مععا صعع صنهععا أي سععب بب قععال: إ كتعع
سقي ة سب ثابتي ة صاد سن وأوج صنه الثاني والوجه بها، اليما صدق أ ست ما ص سر أي به أخب

نقا نزل ست لما مطاب سر من ه((تعععالى:  اللععه قععال كمععا بععه أخععب ةزبنر لفنني  وإ
جر  القرآن،)) الولي ن لب لز جبهم ( صنه يعني الولين) كت بد أ وأنععه كتبهم في موجو

جزل سوف صن كما ين ندا أ سذ قععد كععذلك وسععلم عليععه الله صلى محم جخعع العهععد لأ
يي كل على والميثاق صن نب سق أ مد يذ((تعععالى:  اللععه قععال به يص مإ لو لذ   لخ ة ه لأ ملنن ال
لق لثا ل ن ممي بيي مب من لما ال يم لل ةك ةت يي لت ي ن آ مب مم لتا مة مك لمنن يك مح مم لو يم ةثن ةك لء لل لجنا ةسننو لر

لق بد لص لما ةم يم مل ةك لع م ن لم ةن مم يؤ ةت م ه لل ة ه مب من ةر ةص ين لت لل لل لو يم لقننا ةتنن ير لر يق لأ يم لء ةت يذ لخنن لأ لو
لل ى يم لع ةك مل مري لذ يص ةلوا مإ لنا لقا ير لر يق لل لأ ةدوا لقا له يشنن لنننا لفا لأ يم لو ةكنن لع ل ن لم ممنن

ل ن مدي مه مشا جمععن يععديه بيععن لمععا تصععديقه أن المهععم] 81عمععران: [آل)) ال
سين، سه ققا((قال:  طيب وج لدي ه بي ن لما  مصد  )) ي

من(( ل ه  إ مده الل مبير بعبا مصننير لخ جلم)) ب جطن  عععا جهر بععالبوا " هععذ ه والظععوا
لقها الجملي ة لل سلها بما تع صنهعا قب نرا تفيعد أ نرا تحعذي نبعا، وإنعذا بب فهعي وترغي ترغيع

صنه وترهيب صن أخبر لما ل سسععم فقععد الحععب ق هو القرآن هذا بأ سق فععي النععاس ان
سمين إلى الحب ق هذا بم قس صدق قس سفر وقسم به ص طيععب كععذلك؟ أليس به ك
لل صن نقول هؤلء ك سه لهم: إ بر بكم تعالى الل لقوا فالذين بصير خبي صد لععن بععه ص

سع لقهم يضي للهم تصدي صن به جاء بما وعم بر الله ل بر بععه خععبي وسععوف بععه وبصععي
صذبوا والذين عليه، يجازيهم نضا به ك سفى لن أي لل تخ وجل عز الله على هم حا
جضيه بما يعاقبهم فسوف لبهم يقت لرهم تكذي لرهم، وإنكا لي ة واستكبا نذا فالجملعع إ

جقين باعتبار هي مد سبشار ة، ليش؟ القرآن بهذا المص المكععذبين؟ وباعتبععار لل
جلنذار صععيغي ة علععى فاعععل بصععير) (خععبير) اسععم وقوله: (خبير والتحذير، ل

ست وإن المبالغي ة صبهي ة صفي ة فقل: إنه شئ سسن وهو مش سما بالنسبي ة أح يتعلععب ق جل
جلم صنه أن هذا في الحسن بالع صبهي ة الصفي ة باب جمن نقول: أ صن جلماذا؟ المش ل
سفي ة مص لل المشبهي ة ال لد لي ة لكععن الثبععوت، علععى ت سغ سغععي ة صععي لل قععد المبال لد علععى تعع

2



لدوث، لدوث الح سر ة وح جخب جنب في ال جه جا جحيل وجل عز الل صل مست حدوث ل؟ و
صنه مستحيل؛ الخبر ة سل لم ل سز لل ول ي نرا، يزا نذا خبي صنععه نعود إ يتعيععن فنقول: أ

سل أن ني ة نجع سف سهي ة (خبير) ص صب صننا مش سلناهععا لو ل سع جبر) جمععن مبالغععي ة صععفي ة ج (خععا
سمي ة لكانت جه جد مو لد سر ة جلتج سلم الخب جع بء وهذا وال جب في مستحيل شي اللععه جععان

لد (بصير) قد وقوله: (بصير) كلمي ة طيب وجل، عز سرا سلم بها لي جع يععراد وقععد ال
سراك بها سؤيي ة الد لر لض ل المرين وكل لل جق سنا لضهما لي نضا، بع صر وقد بع في علينا سم

صن التفسععير قواعععد ست إذا اليععي ة أ سلعع سضععان ل معنييععن احتم سق صنهععا يتنا سمععل فإ سح لت
صن عليهما سها في أوسع ذلك ل له وأبلغ، معنا بر وجل عز فالل جد ه بصععي جمععن بعبععا

لث جمن والرؤيي ة النظر حي لعععولت المعمعولت جعانب في العلم، حيث و المف
نضا، والعلم الرؤيي ة تكون الظاهر ة سعات جانب وفي أي لن المسمو العلععم يكو

من((  )) بصير لخبير بعباده الل ه  إ
يثنا  ثم((تعالى:  الله قال ثم عبادنا مم ن اصطفينا الذي ن الكتاب أور
صل الكتاب  (أورثنا)) ست (أورث) هنا كلمي ة الذين) أو سب للهما مفعععولين نصعع أصعع

للهما ليس ل؟ أو والخبر المبتدأ مععن فهععي هععذا وعلععى والخععبر، المبتدأ أص
انتبععه! ل الثععاني؟ المفعععول وأين الول المفعول وأعطى) أين (كسا باب

الول، (الذين) هي عبادنا جمن اصطفينا الذين الكتاب أورثنا (ثم تتعجلون،
صن الثععاني و(الكتععاب) هععو بث الكتععاب هععل سمععن الععوارث ل (الععذين) ول وار

سرثنععا يعنععي الكتاب ورثوا الذين هم الذين الكتاب؟ (الذين) ورثوا الععذين أو
سنا ه معنى وش الكتاب، عبادنا جمن اصطفينا سث صيا ه؟ أور سناهم أي إ سل لثععونه، جع جر ي

سثهععم اللععه اصطفاهم فالذين له أور سلهععم أي الكتععاب اللعع سنه، جع وكلمععي ة يرثععو
سله أن " وينبغي المؤلف: " القرآن (الكتاب) قال قلنعا: لعو لننعا أععم؛ نجع

صن صنه وقلنا القرآن هو الكتاب إ بث إ صمن مورو سقنا ع سن سب لن لكا سل قد القرآ نععز
سقنا، سمععن علععى لر وليععس سععب ل الجنععس هنععا بالكتععاب فععالمراد كععذلك المعع

لص صن القرآن، لخصو سب يعني: أ لل السابقي ة الكت بد الخيععر جمن فيها ما ك موجععو
سثنا فنحن القرآن في جر صمن و صل سبقنا ع لتو ه ما ك الععتي فالصععول خير، جمن أو

ججب مل على ت ثن أي في مسلم ك ثن زما والشراكئع القرآن، في موجود ة ومكا
جلف التي جف تخت جف المم باختل صمععن تختلععف هذ ه والمكان الزمان وباختل ع

لب قد سبب ق، جج ججب ل ما علينا ي ل م وقد عليهم ي عليهععم يحععر م ل ما علينا يحر
لل(( قة منكم جعلنا  لك لع ير قجننا مشنن صمععا)) ومنها سناهععا فقععد الصععول  أ ورث

ل م هي التي فالصول عنهم، صمن ورثناها قد الدين أ سبقنا. ع
سرنععا اصععطفينا) أي  (الععذين)) عبادنا م ن اصطفينا الذي نقال: ((  ست اخ

بذ وهو لخو سفو ة جمن مأ صص سنا، وأصله ال سفي ست سص ثي ة لكن ا جت تصععريفيي ة لعلعع سبعع جل لء ق التععا
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نء لله: (من اخترناهم، عبادنا) أي من فقيل: (اصطفينا طا عبادنععا) هععل وقو
صمي ة العبوديي ة بذلك المراد الخاصي ة؟ أو العا

: الخاصي ة.الطالب
جع مععن اصععطفيناهم أو المؤمنين جمن اصطفيناهم الذين : يعنيالشيخ جميعع
سهر العباد؟ صنها يظ صيي ة جمن أ جد سرهم الذين يعني العامي ة العبو له اختا جمععن تعالى الل
لعون الذين عباد ه سض ننا، له يخ جل المي ة هذ ه بهم والمراد كو تعععالى: قوله بدلي

يك ت أمة خير  كنتم(( لج مر يخ سفاهم  فالذين)) للناس ةأ عبععاد ه جمن الله اصط
ثل عمععران، آل في وهي سقناها التي لليي ة المي ة؛ هذ ه هم جمععن آخععر ولععدلي

صن نفسها اليي ة هذ ه جخر المي ة هذ ه ل نذا المم آ سث أن يمكن فل إ سر سدها ما ليو عن
بي ة فهي الكتاب جمن سث سثي ة، غير وار سثي ة غير وارثي ة كانت إذا مورو التي فهي مورو

سيت جف لط سص  ا
مسنن ه ظننالم  فمنهم((وقععوله:  " أي بععه العمععل فععي  بالتقصععير)) لنف
ومنهننم((  الوقععات أغلععب بععه )) " يعمععل مقتصد ومنهم((  بالكتاب
لم بالخيرات سابق لض سمععل إلى )) ي جليععم الع سمععل إلععى والرشععاد التع سع (( ال
صسم الل ه بإذن سثها التي المي ة هذ ه تعالى الله )) " ق جي ة إلععى الكتاب أور ثلثعع

سأ أقسا م يل وبد سق سل سقل، با يل فال سق ستبي ة في ال  فمنهننم((فقععال:  فالقل المر
ةم لق ومنهم مقتصد ومنهم لنفس ه ظال مب لم)) بننالخيرات سا  الظععال
سك الذي هو لنفسه نئا تر ججبععات من شي سل أو الوا المحرمععات، جمععن شععيئا فععع

س ة ترك جبها مع الجماعي ة صل سك عليه، وجو سهععا، لم الزكا ة بعض تر سج سك يخر تععر
صج سفور على الح جبه مع ال بم نقول: إنه هذا الفور، على عليه وجو لنفسه، ظال
سل سب المحرمات فع سرق زنا الخمر شر سر س نرا نظ نما نظ نقععول: إنععه هذا محر

بم جلم معنى كذا؟ لنفسه ظال جق ص هععو الصععل في الظا صن النععا سلععم ل لظ هععو ال
سق ص صن للها آتك ت الجنتي ن ( كلتاتعالى:  الله قال ال ملننم ولننم أك مننن ه تظ
قئا س ص، لم  يعني)) شي لق يل تن سق ص فقد أساء سمن وك لب مما ن جج ولهععذا عليععه ي

لل سبر سيء عمل ك ست نصا ليع لب فيما نق جج صن عليه؛ ي جسك عليك الواجب ل أن لنف
سها سعا صب ق تر بل فأنت رعايتها ح سل مسئو سأل ما أو جسععك عععن لتسعع النععبي قععال نف
منوسلم:  عليه الله صلى مسك ( إ عليننك لهلننك وإن حقا عليك لنف
رقا سأ) ح لب فكما بالنفس،  فبد جدك مصععالح ترعععى أن عليععك يج ومالععك ولعع

جلك لب وأه سعى أن عليك يج سي ة تر جسععك مصععلح ججب هععو بععل نف جمععن الول الععوا
جق جقين حقو سد المخلو مب ق بع جله، الله ح نذا طيب ورسو سل سمن إ نمععا فععع فقععد محر
سم سسه ظل صنه ليش؟ نف سصها ل صقها نق سني ة، في ح سمن أنت الما ست سؤ ججععب عليهععا لمعع ي

صب ق ترعاها أن نبا ترك سمن رعايتها، ح سم فقد واج سسه ظل صن نف ججب ل عليععه الععوا
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سل أن ججب يفع س م الوا مب ق جليقععو جسععه، يتعلععب ق فيمععا المانععي ة بحعع الظععالم هععذا بنف
جسه، جصد ومنهم لنف ست سق جصد لم ست سع لعم العذي هعو المق سقع بم جمنعه ي سلع ول لنفسعه لظ

ب م بم أي الخير، في تقد بك بالواجبععات قاكئ جر جثععر ل لكنععه للمحرمععات تععا سك جمععن لي
جرص ول النوافل جل على يح جه على الواجبات إكما صنععب ول الكمععل الععوج سج يت

جصد المكروهات، ست سق ص ل مق ملي سزاد، ول ن مكععي الجماعععي ة مععع يصعع بععدون ويز
جفعل يأتي ل لكن نق ص سقات ول بالنوا صصعد سي ة يعؤدي التطعوع، بال الحععج فريضع
ل م يعود، ل لكن لصو م ل لكن رمضان يصو نل، ي مدي وهكذا نف جمععن عليععه مععا يؤ

جه على الناس بين المعاملت ججب الوج سمح ل فقط، الوا ول فقيععر عععن يتسا
مزل سن سمن أو قيمي ة جمن لي صنه ث جشي لك ججب ما على ما جصد نقول: هذا عليه، ي ست مق
فقععط، الععواجب فعععل ثععواب إل ثععواب لععه ليععس يعنععي عليه، ول له ل هذا

بب ق سبات يأتي هذا بالخيرات الثالث: ساب جج لد بالوا جمن تعالى الله شاء ما ويزي
سمل الوجه على أيضا بالواجبات ويأتي الخيرات، يم، الك ست نل فالصععل ة ال ل مث

لر جص ست ثي ة على فيها يق جصر ل يزيد، بل واحد ة تسبيح جزيععد، بل الفاتحي ة على يقت ي
سع أن على يقتصر ل سض سقي ة مثل يديه ي لعها بل هكذا مطل سض جعها في ي جض فععي مو

جل بب ق نقول: هذا وهكذا، السجود حال وفي الركوع حال وفي القيا م حا ساب
مدي بالخيرات لحععج ويتصدق، الزكا ة يؤ صوع، الععواجب ي سطعع رمضععان يصععو م ويت

صفل سن ست صنععه هععذا الصععيا م، جمععن بغير ه وي صمععا بععالخيرات، سععابب ق نقععول: إ لل أ قععو
صن الله رحمه المؤلف يم (سابب ق معنى إ لض سمل إلى بالخيرات):" ي التعليم الع

سمل إلى والرشاد سظر هذا " ففي الع جهر؛ ن صن لماذا؟ ظا لن قععد التعليم ل يكععو
نبععا، س م وإذا واج سر الععواجب بععالتعليم قععا جبب ق جمععن صععا جمععن أو بععالخيرات السععا

سكه وإن المقتصد، جمن المقتصد؟ سر تر نقععول وكذلك لنفسه، الظالم جمن صا
ججب الرشاد الرشاد، في سر بععه قععا م إذا الععوا ندا صععا سكععه وإن مقتصعع سر تر صععا

جسه، ظالمـا للعون معا طيععب الصواب، هو قلنا ما ولكن لنف جف فعي تقو اختل
جرين مس بم يقول: فمنهم من فمنهم اليي ة هذ ه في المف كالمععانع لنفسععه ظععال

جصد ومنهم للزكا ة، جصر مقت بب ق ومنهم عليها، كالمقت جد بععالخيرات سععاب كالزاكئعع
بر لنفسه ظالم يقول: فمنهم وآخر عليها، مخ جتهععا، عععن للصل ة مؤ ومنهععم وق

بل مقتصد بل للخيععرات سععابب ق ومنهععم وقتهععا في لها فاع جل فععي لهععا فاععع أو
يب الذي الوقت جفي أي وقتها سح ست سس س م أن لي ل خلف؟ القولين بين هل فيه تقا
صمى هذا خلف بينهما ليس صوع اختلف ليس سن صن يعني ت ن منهمعا واحعد كل أ م

سين سل نعا ذكر القاكئ جثيل سبيل على هذا فيكون نو صد ول التم سععع نفععا هععذا لي فععي خل
صنه الوقع صثل هذا تمثيل ولك صثل وهذا بالزكا ة م بالصل ة. م
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المؤلععف:  قال))الل ه بإذن  بالخيرات سابق  ومنهم((وقوله:  طيب
جته صيي ة؟ ول " الكونيي ة بإراد جع ملععب أننععا الظاهر الشر سغ صن يعنععي الكونيععي ة هنععا لن أ
للون كلهم والسابب ق والمقتصد الظالم الثلثي ة القسا م هؤلء سع جن هععذا يف بععإذ
سن الذي هو تعالى فالله الله، جذ جسه للظالم أ جلم أن نف سسععه، يظ وللمقتصععد نف

سد أن جص جن هععذا وتقييععد يزيععد، أن وللسععابب ق يجععب، ما على يقت صل اللععه بععإذ سئ ل
سر جخ بر يفت نقا بكونه مفتخ لف للخيرات ساب لضي سي جسه إلى الشيء ف لن نف لمعع بععه وي
مبه على ننننون((آد م:  بنععي بعععض عن تعالى الله قال كما ر أن عليننك  يم

ننننوا ل قل أسلموا ةم لمكم علني ت ن ن اللنن ه بنل إسنل ةمنن أن عليكننم ي
صن إذا  فأنت)) لليمان هداكم ثب ق عليك الله سم صن ل بععالخيرات بسب صن تظعع أ

ست لو نفسك من هذا سل جك جسك؛ ظالمـا لكنت نفسك إلى لو تعععالى: لقععوله لنف
منا(( مإ لنا   يض لر لة لع لن لما لل لل ى ا مت لع لوا لم مس مض ال ير ل

ل مل لوا لبا مج يل ل ن لوا يي لب لأ ين لف لأ

لها لن يل مم يح ل ن لي يق لف يش لأ لها لو ين لها مم لل لم لح ةن لو لسا ين مل ة ه ا من لن مإ قما لكا ةلو قل لظ ةهو لج
لي ة هذ ه] 72[الحزاب:)) لظلم النسان حقيق سهالي ة ال سج صن سمن لكن وال له سمعع اللعع

جله جمن فهو وهدا ه عليه وتعالى. سبحانه فض
لهم أي  ذلك)) الكبير الفضل هو  ذلك((تعالى:  الله قال لث (( الكتاب إر
سدق )) نعم الكبير الفضل هو لل الله ص جنيه ل الذي الكبير الفض سضل يدا هو ف

لي ة صن جد ه على الله جم لل هععو هععذا الكتععاب بهععذا بععالعلم عبعع ليععس الكععبير، الفضعع
لل سطععى بأن الكبير الفض نرا النسععان ليع جكععب أو قصععو سمععي ة مرا سجععات أو فخ زو
سناء ثء أو حس لل سل كثيرين أبنا سض سث أن الكبير الف سر لل الكتاب هذا ليو جرث سمن ك و

نما الكتاب هذا نل عل سعو ة وعم سز العذي فهععو ود اللعه قعال الكعبير الفضععل حعا
يل((تعالى:  ةق مل   يض لف م ه مب مل م ه ال مت لم يح لر مب لك لو مل لذ مبنن ةحننوا لف لر يف لي يل لو لف لر ةهنن يينن لخ

مما لن مم ةعو لم يج فيهععا )) الفضننل هو  ذلك((قوله:   وفي]58[يونس:)) لي
سدا ة لر هو (ذلك الفصل سضمير وهو حصر أ لر ه الفصل الفضل) وضمي هنا نذك
سمن سته جل لر به العلم فا بر هععو الفصل ضمي نقععا يععأتي سضععمي يععأتي للسععياق مطاب

المتكلععم كععع(أنععت) وبصععور ة المخععاطب كع(هععو) وبصععور ة الغاكئب بصور ة
بني  وقل((: تعالى الله كع(أنا) قال منععي)) المننبي ن النننذير أنننا إ سنععا  (إ أ
جذير) هذا ستى الن سمععن وتقععول المتكلم، بصور ة أ صنععك تخععاطبه جل القععاكئم أنععت إ

ةذق(( منك   سطب، صععور ة فععي  هععذا)) الكريم العزيز أنك ت إ سخععا وفععي الم
نذا)) الكننبير الفضننل هننو  ذلك(( اليععي ة هععذ ه منه كثير الغاكئب صور ة  إ

لر سضمي بر الفصل ف نقا به يؤتى ضمي والخطاب التكلم حيث من للسياق مطاب
سبي ة سي سغ صل ل العراب حيث جمن وهو وال سح سحل له ليس له سم صمععا العراب، جمن م أ
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جفيد المعنى حيث جمن جفيععد أمععور ثلثععي ة في سصععر التوكيععد ي سح بيععن والتمييععز وال
سفي ة الخبر مص هي؟ عيسى! ما أمور ثلثي ة وال

 ...:الطالب
بد  تقول...: الشيخ نل: زي صل فصل ضمير فيه الفاضل مث ضععمير فيععه ما ل؟ و
جمل هنا فصل ست سن أن يح نرا تكو سفي ة تكون أن وتحتمل (الفاضل) خب والخععبر جص

جت، لم لر أن ممكن يأ بد نقول: تقدي سكل م: زي لل ال جض جكئم الفا هععذا؟ يمكععن ما قا
بد فإذا (الفاضل) صفي ة، فتكون يمكن صيععن الفاضل هو قلت: زي تكععون أن تع

نرا (الفاضل) هنا نذا صفي ة تكون يمكن ما خب ميز فهو إ والخععبر الصععفي ة بيععن يم
نرا بعد ه ما فيكون سفي ة، ل خب نل لكان ولول ه جص جم سن أن محت نرا يكو صععفي ة أو خععب

جلنا: التمييز شرح هذا جفيععد والصععفي ة، الخبر بين قو بد إذا الحصععر ي قلععت: زيعع
جضل لر ه يكون أن يمنع هل فا نل؟ غي سنع ل فاض فاضععل، هععو قلت: زيد فإذا يم

صين الفاضل هو زيد أو بد يكون أن تع سد ه زي صك ل التوكيععد الفاضععل، هو وح شعع
سلك: زيد أن صك ل والخبر المبتدأ تريد الفاضل قو سهععا تامي ة جملي ة أنها ش ومعنا

جضح، بد إذا لكن وا جضل هو قلت: زي صنك الفا سأت كأ سكعع صت صتهععا عليهععا ا ندا، وزد توكيعع
سضععل)) الكننبير الفضل هو  ذلك((قال:  لء، بمعنععى  الف سطععا لء الع العطععا
صمن؟ جمن الله، جمن جم جته في كبير فهو الحجم حيث (الكبير)  صي جف نعلم ونحن كي

ثي ة جمن بر أنه أخرى جه جثي صيته في ك مم جمععع سك جمععع العطععاء هععذا فععي فيجت فيععه يجت
صيي ة مم سك صيي ة ال جف سي سك بل فهو وال سض بر سف جته في كبي جثيععر وفضععل وكيفيته ذا نضععا ك فععي أي
جد ه جته عد صي مم سضل هو (ذلك وك الكبير)  الف
بن  هععذا)) ينندخلونها عدن  جنات((تعالى:  الله قال جب بيععا هععؤلء لثععوا

سمي ة عدن جنات((  الثلثي ة الصناف سنها )) إقا جي ة عند )) (( يدخلو بالبناء الثلث
لعول للفاعل جبنععاء " طيب (جنات) المبتدأ خبر والمف سنها، للفاعععل بال للو لخ سد سيعع
سنها، للمفعععول وبالبنععاء للو سخ سد للععوا إذا وهععم ليعع جخ سد للععوا فقععد لأ سخ صل سد صن ل؟ و سأ فكعع

سين ست سء جحد القرا للونها كلمي ة جمن يستفاد لكن وا سخ سها أنهم بيان ليد سن سو سط سع ني ة لي سمعع كرا
صد م سق لت للوها حتى إليهم ف سنها لكن يدخ للو لخ لونها أن بععدون يد سخل ليععد صن ليقععال:  فععإ

لخل قد الداخل جسه، ذات جمن يدخل وقد كرامي ة يد سلهععا إذا لكن نف جخ كأنهععا لأد
ست سم مد سمععي ة سععبيل على لهم لق سدن) وقععوله: (جنععات يععدخلوها، حععتى الكرا سععع
صنات صني ة جمع ايش؟ جمع سج لي ة قال سج صن لن العلماء: والج لر البستا الشععجار الكثي

سي مم لس صنه بذلك و لر ل لت أعلم. والله داخله كان سمن يس
سدن يدخلونها عدن جنات((  سع سمي ة بمعنى ))  سقا صن يعنععي إ الجنععات هععذ ه أ

لت صنا سمي ة ج سن ل إقا سع لدون هم بل فيها، سظ جل ندا، فيها خا بد ليععس ذلك ومع أب واحعع
صنى منهم صول أن يتم صما يتح ةغون لتعالى: ((  الله قال ع قل عنهننا يب لو )) محنن
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صني ة بخلف صن الج سسععن فععي كععان لععو النسان فإ البسععاتين جمعن يكعون مععا أح
صنى سم ست صول أن ل سح سسن هو ما إلى يت سضل منه أح يل الخععر ة فععي لكن منه وأف كعع
صنه يرى جمنهم واحد جن في أ ثي ة مكا سم شععك ل وهععذا عنععه، يتحول أن يريد ل إقا

صنه جل جمن أ صر أن النعيم كما جق سرى وأن النسان يست صنه ي سمععل في أ يكععون مععا أك
صوف ل حتى سش ست لسه ت ثم إلى نف ل ص أعلى نعي صغ سن لمععه، فيت المعلععو م مععن لنعه نعي

صن صنه رأى إذا النسان أ ث م في كان وإن غير ه دون أ سن وإن أمين سمقا فععي كععا
ثم مقا م صع سن ل ص لكن فيه لم صغ سن جنه ذلك عليه يت صن يرى لكو سر ه أ لل غي منهم. أفض
جعععل )) بالبنععاء يدخلونهاقال: ((  طيب لعععول للفا لر وللمف (جنععات) " خععب
بت سلي ة لمبتدأ جنا للونها) أو وجم لخ سد سي للونها) خبر، ( سخ سد لي بر ( سون) خععب صلعع سح لي ول ثععان (
لح جص سن أن ت نل تكو صن وذلك الفاعل؛ جمن حا ستهم ل ولعو الععدخول بعد بذلك تحلي

جنهم قلنا: (يدخلونها) حال سون سكو صل سح جز م لي جل سن أن ذلك جمن سل لكو جليععي ة ست سح حيععن الت
سله، أو الدخول بر طيب قب سون) خععب صل سح لي لجععوز وهععل ثععاني ( صدد أن ي سععع الخععبر؟ يت

سعم، الغفننور  وهو((تعععالى:  اللععه قال كثير القرآن في وهذا الجواب: ن
لر، كععم؟ العععا م  الخععبر)) المجينند العننرش * ذو الودود أربعععي ة: الغفععو
لدد والمجيععد العععرش، وذو والودود، سععع سبععار فت جكئز الخ العربيععي ة اللغععي ة فععي جععا
صنات هذ ه في فيها) أي (يحلون سج سدنععا المؤلف: " بعععض قال جمن ال صن "فأفا أ

جمن) هذا صيي ة ليست ( جن صيي ة هي بل بيا جض جعي صيي ة قيل: إنها ولو تب جن به لعه لكان بيا وجعع
صن جيد، سيي ة ل جل صين ل التح سع جور في تت سسا سل صلى قد إذا ا سح للوف النسان لي لخ مثل بععال

جكئد أو سل سق للها ذلك، أشبه ما أو بال صيي ة فجع جن جلها جمن أولى بيا صيي ة جع جض جعي صنك تب إذا ل
سن سض قلت: يحلو جور بع لكن لم أسا سساور التحليي ة ست سل سن وإنما با صلو سضها يح صل بع إ

صن تبعيضيي ة إنها أقول قلت: نعم إذا لكور ة الساور ل فقععط: نوعععان هنا المذ
سهب صن مع ولؤلؤ ذ صضعي ة وهععي أخععرى حليععي ة لهم أ جف تعععالى: اللععه قععال كمععا ال

نلوا(( ةح  فععإذا)) طهورا شرابا ربهم وسقاهم فضل م ن أساور  و
ستها سل صيي ة جع جض سبار تبعي جت صن باع سر أ جو بع وبقي نوعين جمن المذكور ة السا ثععالث نععو

سكر لم سذ سر لي صنها القول صا سجه، له للتبعيض بأ سرنا وقد و نرا ذك صنعه كععثير ة جمرا إذا أ
سمل ست سيععن اللفظ اح سي سمععل فععإنه يتنافيععان ل معن نجعععل أن فيمكععن عليهمععا ليح

جمن) هنا جنها بين مشتركي ة ( صيي ة كو جنها وبين بيان صيي ة، كو جض بيانيععي ة كونهععا بين تبعي
صن ني ة (من) هنا فتكون وغيرها الساور جمن تكون التحليي ة ل سنعع مي سب صلععون مععا لم يتح
صنه وتبعيضيي ة به، جكر ل سعان هنا الساور جمن لذ سكر، لم ثالث نوع وبقي نو سذ (( ليعع

قؤا ذهب م ن أساور م ن فيها يحلون ثع عنععدكم؟  وش)) ولؤلنن صصعع سر لم
جمععن...  عندكم.. " مرصع بالذهب ذهععب) فهععي (مععن أمععا ولؤلععؤ، ذهععب  
لرور ة صك ل مج صنها فيها ش جمععن)، عليهععا دخلت ل عنععدي (لؤلععؤ) فهععي وأمععا (
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سبي ة صن كذلك؟ عندكم هي منصو سله ولك لل قو صصع) يد صنهععا علععى (مر مجععرور ة أ
ل ة هي كما سء محح أن ينبغي ولهذا الثانيي ة، القرا سص نؤا) ونجعلها لن سجر (لؤل نء بال سنا ب

جر علععى سلل، تفسععي سج جمععن... ال ثب) مجععرور ة  ( ثؤ عنععدكم، ذهعع فععي...  ولؤلعع
ثؤ القرءان سحف في نعم أي ولؤل صسر المص فععي اللععي المصععحف هو ما المف
ثؤ) ما طيب الصل، صنه على الدليل و(لؤل ثؤ أ لل صنه ولؤ ثع، ل صصعع صنععه لععو قال: مر أ

سء ة أراد سصب قرا صن نعا، ال نذا لقال: مرص سءتان نقول: (لؤلؤ) فيها إ ستان قرا صي جع سب
لهما نؤا) وعلى بالنصب إحدا لن هذا (ولؤل سفي ة تكو يل على معطو سحعع جور) م (أسععا

سون يعي صل سر فيها يح جو نؤا أسا سر ولؤل صلون ذهب جمن أساو نؤا ويح نضععا، لؤل صمععا أي وأ
ثؤ) فهي بالجر سفي ة و(لؤل جمن على معطو صلععون ذهب) يعنععي ( أسععاور فيهععا يح

جضععف ولؤلععؤ، ذهععب جمن نوعين جمن للععوا إليهععا أ جور لح سسععا لن فضععي ة جمععن أ تكععو
لرهم جي ة جمععن أسععاو جمععن ثلثعع صضععي ة، واللؤلععؤ الععذهب أنععواع:  جف يك ول وال لشعع صن ن أ

سوار مس ممل الذهب جمن ال سج سمال وفيه لم جته ج سوار وكذلك لذا مسعع الفضععي ة، جمععن ال
لسوار وكذلك للؤ، من ال سؤ لل لل ال لك ثد ف جح سد ة على منها وا سمععال فيه جح جميععل ج وتج

سعت فإذا صف الثلثي ة اجتم لص لضها و صلد بعض إلى بع بل ذلععك جمععن تو جميعع سبععر، تج أك
سد ول صور أح سصعع سمععع كيععف يت سج لن هععل الثلثععي ة هععذ ه لت سهب بيععن اللؤلععؤ يكععو الععذ

سهب أو والفضي ة جؤ بين الذ لهمععا اللؤلععؤ أو والفضععي ة اللؤل جهععم بين صن الم سبهععا أ ترتي
صر ه أحد ل هذا سو لن الذي لكن الن يتص جم صن به نؤ سمع الثلثي ة هذ ه أ صما لتج كيععف أ

سمع له تج صننا به، أعلم فالل صن نعلم أيضا لك سعها بأ ب ة لععه الثلثععي ة أي جم فععي زيععاد
جميل، سلعم طيب التج صذهب أن واع سكر العذي الع والفضعي ة الجنعي ة نعيعم فعي ليعذ

ست واللؤلؤ لد ه الذي كالذهب ليس بب هو بل اللؤلؤ أو الفضي ة أو الن نشاه ذه
سظم بب أع لب ق ذه جم يلي صني ة بنعي صن كما الج والعسععل والفاكهععي ة والرمععان النخل أ
سمر واللبن سه وما والخ لد كالععذي ليععس ذلك أشب سجعع صن جلمععاذا؟ الععدنيا فععي يو ل
لب النعيم جس لر كانت فإذا الدار ينا جبه ل الدنيا دا سر لتشا لم الخر ة دا الذي فالنعي

لم ليساويه ل الخر ة في صمععا المعقععول حيععث جمن هذا الدنيا، في الذي النعي أ
لس تعلم  فل((تعالى:  الله قال فقد المنقول حيث من لي مننا نف مفنن يخ ةأ

ةتالقدسععي الحععديث  وفععي)) أعي ن قرة مم ن لهم لعبننادي : ( أعنندد
ل ن ل ما الصالحي ن يت عي لأ لن ول ر يك ت أذ لع لطننر ول سم قلننب علنن ى خ

صنه الن تشاهدون وأنتم  واضح) بشر سءكم لو أ بل جا لجعع سنع فقيععر ر لكععم وصعع
لن هععو الذي الطعا م جمن يمكنه ما أعلى سسعع بل ودعععاكم عنععد ه شععيء أح رجعع
سع غني لتم عند ه الطعا م جمن يجد ما أعلى لكم وصن سف سق لعر بين العظيم الفر
صن مع وهذا هذا ستى منهم واحد كل أ مل أ بيععن الفععرق كععذلك يسععتطيع، ما بك

لب الدنيا، ونعيم الخر ة نعيم نذا فالذه لب ق إ السععم في الدنيا في الذهب يواف
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لقه ول فنني ليسعنهمععا: "  اللععه رضي عباس ابن قال الحقيقي ة في يواف
صمععا " فقععط السننماء إل الدنيا في مما الخرة جلععف، الحقععاكئب ق أ فتخت

صصععع ولؤلننؤ ذهب م نيقول: ((  طيب لله )) مر (مرصععع بالععذهب" وقععو
لض بالذهب) قد سر صن قد إذ ذلك في المؤلف يعا يل اللؤلؤ ليقال: إ جق ست سيي ة لمس سل جح

لل نعم، مستقلي ة لد صلععون يعنععي ولؤلععؤا النصب قراء ة لذلك وي نؤا، يح صمععا لؤلعع أ
ير قراء ة على سج جمععل المؤلععف إليععه ذهب فما ال ست ميععن غيععر مح سع ست معنععا أنتععم لم

صن اللععه رحمه يرى هو طيب الن؟ قل ليععس اللؤلععؤ أ صصععع هععو بععل مسععتق سر لم
يي في يوجد كما بالذهب صننا الدنيا، حل ملم ل ولك سس لر بل قال، ما لن اليععي ة ظععاه
صن الكريمي ة بر اللؤلؤ أ يل، سوا جق لن مسععت مي ل ة هععذا ويععب سصععب قععراء ( يحلون الن

صلون  يعني)) ولؤلؤا ذهب م ن أساور فيها نؤا يح اللؤلععؤ حليععي ة فجل لؤل
ني ة صلي ة حلي جق ةسهم(( طيب، مست صما)) حرير فيها  ولبا سل سر   لس ما ذك سب سل فععي لي
سر اليد جع على العا م اللباس ذك جمي لسععهم فقال: حريععر البدن ج صنععي ة فععي لبا الج

لر حرير، جر ليس الجني ة وحري لعه أو تفعرز ه العذي الدنيا كحري سن ل ة تصع سد سقعز دو ال
سفي ة لكل وقابل هو بر الخر ة حرير بل آ لل ل حري جث نئا يما الععدنيا حريععر جمععن شععي
ندا . أب
سهععل يعنععي  قععالوا)) الحننزن عنننا أذهننب الذي لل ه الحمد  وقالوا(( أ

عنا أذهب (الذي الجني ة دخول بعد ذلك يقولون ذلك؟ يقولون ومتى الجني ة،
جكئن لفوس في الحزن) الكا لن يم وهو ال سه يم أو ال سغ سما ال سضععى، جل لم والخععوف سم سهعع ال

سبل، لما سق ست سس صن هل فهنا لي سزن نقول: إ سح سمل ال لم يش لم مضى مما الغ صمععا واله جم
سبل؟ سق ست سس لع الجني ة في كذلك، نقول: نعم نعم، لي جمععن عليهععم مضععى مععا جميعع
جرهععا والهمععو م الحععزان سنه وغي سو سسعع سء كمععا ين صن الصععحيح الحععديث فععي جععا أ
لس النسان سم سغ سبغ الجني ة في لي سص سغي ة لي سب سد ة ص جح لس وا سم سلععه: هععل فيقال فيها ليغ

ست قرا رأي لل فيقول: ل قط؟ ش لمععو م والحععزان الشععرور جمن مضى ما ك له وال
للها ك
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